O día Internacional da Muller Traballadora nace da situación de explotación laboral, do
abuso, da situación de precariedade, dunhas mulleres valentes que, alá polo ano 1911, plantáronse para
dicir BASTA!! e sufriron a resposta do empresario que as encerrou nunha fábrica de Nova York, para que
non creasen "desordes". Prendendo lume á fábrica, asasinaron a 146 mozas traballadoras.
Cada 8 de marzo conmemoramos o Día da Muller Traballadora e todas as reivindicacións
lexítimas, históricas e actuais, contra o machismo e o sistema capitalista.
Desde a CGT denunciamos as situacións de dobre discriminación que sufrimos as mulleres,
unha como clase traballadora (xa sexa remunerada ou non, a través dos traballos reprodutivos e de
coidados) e outra como mulleres. As sucesivas "crises" económicas, nas que nos sitúa periodicamente
a clase dominante político-financeira, seguen mantendo un sistema social, político e económico de
progresiva desprotección e precarización cara as persoas que desenvolven a maior parte das tarefas
produtivas e reprodutivas do país e cara as persoas que non poden traballar, mentres que incrementan
os abanos salariais a favor dos equipos directivos, xuntas de accionistas e demais atracadores e
corruptos que, desde a política, a patronal e as institucións públicas e privadas, saquean o país.
E así, ano tras ano, atopámonos novamente resistindo as agresións brutais da mesma
política neoliberal contra a clase traballadora en xeral, pero que pega máis forte en nós, as mulleres,
marxinándonos en traballos precarios, con peores soldos que os homes, maior temporalidade nos
contratos, nos que se nos reclama completa dispoñibilidade para xornadas parciais, contratos por horas,
esixíndonos unha sobrecualificación, cuestionando a nosa profesionalidade se queremos compatibilizala
cun proxecto de maternidade, engrosando as listas do paro ou traballando en condicións de escravas na
agricultura, en fábricas, hostalería, falsas autónomas, servizos públicos,
profesoras interinas, sanitarias e un longo etc.
Non nos acomodemos aínda que nos auguran tempos de cambio. No movemento libertario temos
aprendido que as transformacións sociais que queremos non virán da man do mundo político, senón
da conciencia e mobilización social. Se as mulleres non loitamos polos nosos dereitos, non podemos
esperar que outros o vaian facer por nós.
Utilizando vellos discursos recorrentes, afírmase que o noso benestar depende do "clima
político" e da "estabilidade institucional". Estruturas do capitalismo que só perseguen a perpetuación
do status dos seus privilexios a conta do sometemento e a explotación das demais. Con todo, nós temos
outros intereses opostos a estes actores que queren impoñer as condicións das nosas vidas.
Compañeiras: o pouco que se está avanzando está a ser froito exclusivamente da loita
sindical e social alternativa que temos aberta contra este sistema patriarcal que, a través do machismo,
perpetúa a desigualdade en todas as ordes da vida.
Posto que a nosa vida e dignidade é o único que posuímos, imos defendelas, loitando.
Organizadas construiremos o noso destino
a través de nosa propia acción fronte aos xestores do estado capitalista.
Se ninguén traballa por ti, que ninguén decida por ti.
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